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Urząd Statystyczny 

31-223 Kraków 

ul. Kazimierza Wyki 3 

Numer identyfikacyjny − REGON  
według stanu 

w dniu 31 XII 2018 r. 

 
Termin przekazania:  

do 4 lutego 2019 r. 

 

Obowiązek przekazywania danych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U.  z 2016 r. poz. 1068, 

z późn. zm.). 
 

                                
(e-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI) 

 

Dział 1. Dane ogólne 

1 
Formy rodzinnej 

pieczy zastępczeja) 

zaznaczyć 

symbol 

właściwej 

odpowiedzi 
(tylko jeden) 

rodzina zastępcza spokrewniona  1 

rodzina zastępcza niezawodowa 2 

rodzina zastępcza zawodowa 3 

rodzina zastępcza zawodowa specjalistyczna  4 

rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego 5 

rodzinny dom dziecka                                                                                                           6 

 

 

2 

Podmiot 

sporządzający 

sprawozdanie 

(organizator rodzinnej 

pieczy zastępczej) 

zaznaczyć 

symbol 

odpowiedzi 

PCPR 1 

MOPS/MOPR 2 

inny (jaki?) ………………………………………………………………………… 3 

 
a) Patrz objaśnienia na ostatniej stronie. 

 

Dział 2. Rodzinna piecza zastępcza – stan w dniu 31 XII 
Uwaga: Należy wypełniać oddzielne sprawozdanie dla każdej formy rodzinnej pieczy zastępczej. 
 

Rodzinna  piecza zastępcza ogółema) 01  

 

z wiersza 01 
osoby samotne 12  

w tym na wsi 02  małżeństwa 13  

z wiersza 01 

rodzinna piecza 

zastępcza 

z przyjętymi 

dziećmi  

bez przyjętych dziecib) 03  
z wiersza 01 

osoby pełniące 

funkcję 

rodzinnej pieczy  

zastępczej 

w wieku 

(w przypadku 

małżeństw 

osoba młodsza) 

do - 21 lat 14  

1 dzieckiem 04  22 – 30  15  

2 dzieci 05  31 – 40  16  

3 dzieci 06  41 – 50  17  

4 dzieci 07  51 – 60  18  

5 dzieci 08  61 – 70  19  

6 dzieci  09  71 lat i więcej  20  

7 dzieci 10   
 

8 dzieci i więcej 11   
 

 

 

a) Wliczamy również rodziny i rodzinne domy dziecka, w których przebywają wyłącznie osoby pełnoletnie na zasadach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 697), b) Dotyczy rodzin o symbolu „3”, „4”,  „5” i  „6”. 
 

 



Dział 3. Dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – stan w dniu 31 XII 

Dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej 21  

w tym cudzoziemcy 22  

z wiersza 21 

w wieku: 

0 23  

1 – 3 24  

4 – 6 25  

7 – 13 26  

14 – 17 27  

18 – 24 28  

z wiersza 21 

dziewczęta 29  

w tym małoletnie matki 30  

sierotya) 31  

Posiadające orzeczenie o niepełnosprawności albo 

o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełno-

sprawności (wydane przez Zespół ds. Orzekania 

o Niepełnosprawności) 

32  

Umieszczone na podstawie ustawy z dnia 

26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach 

nieletnich (Dz. U. z 2016 r. poz.1654) 

33  

Dzieci, które po raz pierwszy zostały umieszczone 

w rodzinnej pieczy zastępczej w ciągu roku 

sprawozdawczego 

34  

 

Dzieci, które opuściły rodzinną pieczę 

zastępczą (do 18 roku życia) w ciągu roku 

sprawozdawczego 

35  

z wiersza 35 

powróciły do rodziny naturalnej 36  

umieszczone w innej formie 

rodzinnej pieczy zastępczej  
37  

przekazane do adopcji 38  

umieszczone w instytucjonalnej 

pieczy zastępczej 
39  

umieszczone w domu pomocy 

społecznej 
40  

inny powód 41  

Osoby pełnoletnie, które opuściły rodzinną 

pieczę zastępczą w ciągu roku 

sprawozdawczego 

42  

z wiersza 42 

usamo-

dzielnione
b),c) 

powróciły do 

rodziny naturalnej, 

krewnych 

43  

założyły własne 

gospodarstwo 

domowe 

44  

inne 45  

nieusamodzielnione 46  

a) Gdy oboje rodzice nie żyją, b) Nie należy wypełniać w przypadku rodzin pełniących funkcję pogotowia rodzinnego. c) Wykazuje powiat osiedlenia udzielający 

pomocy rzeczowej i mieszkaniowej. Osoba usamodzielniona to osoba, której proces usamodzielniania został zakończony, tzn. opuściła rodzinną pieczę zastępczą 

i otrzymała świadczenia wymienione w art. 140 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

 
Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych dla potrzeb wypełnianego 

sprawozdania 1  

Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie sprawozdania 2  

 
 

 

                                
(e-mail kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI) 

 

 

 
     

(telefon kontaktowy  
w zakresie sporządzonego sprawozdania) 

 (miejscowość, data) 

 

 

Objaśnienia do formularza PS-02 

 

Uwaga: W e-mailu każdy znak powinien zostać wpisany w odrębnej kratce. 
Przykład wypełniania e-maila: 

 

Z E N O N . K O W A L S K I @ X X X . Y Y Y . P L              

 

 

Akty prawne: 

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej. 

Rok sprawozdawczy – w rozumieniu rok kalendarzowy.  

Wiersz 21, dział 3 – równy lub większy sumie iloczynów wierszy 

04 – 11, działu 2. Dzieci usamodzielnione, które w ciągu roku 

sprawozdawczego przeszły do innego powiatu, wykazuje powiat 

osiedlenia.  

 

 


